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Zbyt ma∏a iloÊç oczyszczalni
– Polsce gro˝à kary
Polsce gro˝à kary finansowe,
a mieszkaƒcom podwy˝ki op∏at za
odprowadzanie Êcieków. Budowa
i modernizacja oczyszczalni Êcieków oraz kanalizacji opóênia si´.

Kraje cz∏onkowskie UE zobowiàzane sà do wdro˝enia unijnej dyrektywy dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunalnych do 2015 roku.
Do tego czasu Polska powinna wybudowaç i zmodernizowaç oczyszczalnie Êcieków i systemów kanalizacji tak, aby spe∏niç unijne wymogi.
Âcieki powinny spe∏niaç okreÊlone
normy, dotyczàce iloÊci niesionych
zanieczyszczeƒ. Harmonogram i zakres prac zosta∏ okreÊlony w Krajowym Programie Oczyszczania
Âcieków Komunalnych (KPOÂK).
Kontrola NIK
Najwy˝sza Izba Kontroli zbada∏a
realizacj´ KPOÂK. Sprawdzonych
zosta∏o 60 jednostek: Ministerstwo

Ârodowiska, Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz 57 urz´dów gmin.
Ba∏agan organizacyjny przyczyni∏
si´ do b∏´dów w sprawozdaniach,
przez co trudno okreÊliç faktyczny
stan realizacji Programu. Do zakoƒczenia kontroli NIK nie uda∏o si´
ustaliç liczby aglomeracji bioràcych
udzia∏ w tym programie.
Realizacja programu
Prace nad realizacjà programu przebiegajà w ró˝nym tempie. W ponad
po∏owie gmin sà opóênienia stwarzajàce powa˝ne zagro˝enie niedotrzymania terminu lub poziomu redukcji
zanieczyszczeƒ w odprowadzanych
Êciekach. Jak stwierdzi∏a NIK, tylko
17 gmin na 54 gminy wiodàce w aglomeracjach posiada oczyszczalnie
o wystarczajàcej przepustowoÊci
i sprawnoÊci.

16

Szanowni
Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce majowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy m.in.
o programie po˝yczek na dokoƒczenie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych,
które wczeÊniej uzyska∏y wsparcie ze
Êrodków UE.

www.dashofer.pl
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Polecam artyku∏y z dzia∏u Porady prawne, omawiajàcy, kiedy nale˝y uzyskaç
zezwolenie na usuni´cie drzew i krzewów z terenu nieruchomoÊci oraz
jakie kary gro˝à za niewype∏nienie tego
obowiàzku.
Tematem numeru jest artyku∏ dotyczàcy wymagaƒ i mo˝liwoÊci Lasów
Paƒstwowych w zakresie gospodarki
finansowej.
W Finansach znajdà Paƒstwo dwa
artyku∏y omawiajàce programy Europejskiego Instytutu Sàsiedztwa i Partnerstwa.

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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W oko∏o 10% skontrolowanych
gmin wiodàcych nie przystàpiono
do inwestycji, m.in. nie rozpocz´to
budowy oczyszczalni Êcieków w Kietrzu, Teresinie i Piotrkowie Trybunalskim oraz budowy sieci kanalizacyjnej w K∏odawie, Opocznie,
Pyrzycach.

i modernizacj´ oczyszczalni i kanalizacji zosta∏o wykorzystane przez
gminy. Przyczynà mogà byç trudnoÊci w pozyskiwaniu Êrodków
przez gminy, m.in. d∏ugotrwa∏e procedury rozpatrywania wniosków,
zmieniajàce si´ kryteria przyznawania dofinansowania.

Zdaniem NIK na niedotrzymanie
terminów realizacji inwestycji mia∏
wp∏yw z∏y przep∏yw informacji
mi´dzy poszczególnymi gminami
wiodàcymi (tj. takimi, gdzie przewidziano koncentracj´ Êcieków) w aglomeracjach. W celu okreÊlenia parametrów oczyszczalni dzia∏ajàcych na
danym terenie gminy muszà mieç
precyzyjne dane o Êciekach z kanalizacji, a tak˝e dotyczàce iloÊci wywo˝onych zanieczyszczeƒ z szamb.

W przypadku kanalizacji, barierà by∏
równie˝ tzw. wskaênik koncentracji
(120 osób na 1 km sieci), który
przyczyni∏ si´ do eliminacji ma∏ych
miejscowoÊci oraz tych, gdzie domy
sà rozproszone.

W 12 spoÊród 54 skontrolowanych
przez NIK urz´dów gmin w∏adze
nie wiedzia∏y, ilu mieszkaƒców nie
ma kanalizacji i ile Êcieków wywozi si´ z szamb specjalnymi pojazdami (chodzi m.in. o Piotrków Trybunalski, Radom, Toruƒ, S∏upsk,
Opoczno, Siemiatycze), w pozosta∏ych gminach wielkoÊci te ustalano
szacunkowo.
Wykorzystanie Êrodków
na realizacj´ programu
Zaledwie ok. 25% z zaplanowanych
w KPOÂK pieni´dzy na budow´

Op∏aty wynikajàce
z niedotrzymania terminów
Konsekwencjà niedotrzymania terminów realizacji KPOÂK mo˝e byç
obowiàzek uiszczenia op∏at podwy˝szonych (wraz z odsetkami),
zawieszonych na okres realizacji
KPOÂK, w przypadku gmin, które
z tego przywileju skorzysta∏y. Dla
mieszkaƒców mo˝e to oznaczaç
wzrost op∏at za zbiorowe odprowadzanie Êcieków.

tywy 91/271/EWG, przy uwzgl´dnieniu okresów przejÊciowych do
31 grudnia 2015 roku.

✔

WA˚NE!

KPOÂK zawiera wykaz aglomeracji
oraz wykaz niezb´dnych przedsi´wzi´ç w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni Êcieków komunalnych.

Aktualizacja KPOÂK 2005
W czerwcu 2005 roku Rada Ministrów zaktualizowa∏a Program. Wprowadzone zmiany przewidywa∏y:
➢ budow´ ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach
(koszt zadania ok. 32 mld z∏),
➢ budow´, rozbudow´ i/lub modernizacj´ ok. 1734 oczyszczalni Êcieków (koszt zadania ok.
10,6 mld z∏).
Prognozowany koszt realizacji
programu wynosi∏ 42,6 mld z∏.
Aktualizacja KPOÂK 2009

KPOÂK
6 grudnia 2003 roku Rada Ministrów
przyj´∏a Krajowy program oczyszczania Êcieków komunalnych, wprowadzony do polskiego systemu prawnego przez Ustaw´ – Prawo wodne.
Program ma s∏u˝yç wdro˝eniu Dyrek-

Rada Ministrów 2 marca 2010 roku
zatwierdzi∏a aktualizacj´ KPOÂK
2009.
Przewiduje si´, ˝e realizacja za∏àcznika 1 AKPOÂK 2009 b´dzie obejmowaç:

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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➢ budow´ 30 641 km sieci kanalizacyjnej,
➢ modernizacj´ 2 883 km sieci
kanalizacyjnej,
➢ modernizacj´ lub rozbudow´
569 oczyszczali Êcieków,
➢ budow´ 177 nowych oczyszczalni.

Ograniczona iloÊç dost´pnych Êrodków na sfinansowanie AKPOÂK
2009 szacowana na ok. 30,1 mld z∏
w okresie do 2015 r. nie pozwala na
realizacj´ wszystkich potrzeb zg∏oszonych przez gminy w zakresie
realizacji infrastruktury sanitacji.

Dlatego efekty realizacji Programu
odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w za∏àczniku 1, które
stanowià priorytet dla wype∏nienia
wymogów Traktatu Akcesyjnego. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Wspó∏finansowanie inwestycji, które uzyska∏y wsparcie ze Êrodków UE
Ruszy∏ program po˝yczek na dokoƒczenie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, które wczeÊniej uzyska∏y wsparcie ze Êrodków UE.
Program skierowany jest do samorzàdów i przedsi´biorstw komunalnych.

I. Planowane zobowiàzania (kwota planowanych do zawarcia umów 500 mln z∏
w roku 2010)
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku

100 mln z∏

Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku

100 mln z∏

Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku

150 mln z∏

Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I po 2012 roku

150 mln z∏

Rodzaje przedsi´wzi´ç
W pierwszej kolejnoÊci Êrodki zostanà udost´pnione na przedsi´wzi´cia inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
W drugiej kolejnoÊci Êrodki otrzymajà projekty grupowe z zakresu
gospodarki wodno-Êciekowej, realizowane przez zwiàzki gmin.
Na koƒcu Êrodki b´dà udost´pnione
na dofinansowanie dwóch przedsi´wzi´ç inwestycyjnych dla ka˝dego WFOÂiGW, z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej, realizowanych przez inne podmioty ni˝
zwiàzki gmin.
Bud˝et
Planowany bud˝et programu ze
Êrodków NFOÂiGW na 2010 rok
wynosi ∏àcznie 500 mln z∏ zgodnie
z tabelà.
NFOÂiGW udost´pni do 80 mln z∏
dla ka˝dego WFOÂiGW. W przypadku niewykorzystania ca∏oÊci

Êrodków przez dany WFOÂiGW,
Êrodki zostanà przekazane do innego
regionu.
Terminy sk∏adania
wniosków
Terminy sk∏adania wniosków dla
beneficjentów okreÊlajà indywidualnie WFOÂiGW.
Warunki otrzymania
po˝yczki
Warunkiem otrzymania po˝yczki
jest z∏o˝enie do WFOÂiGW kompletnego i zgodnego z warunkami
programu wniosku na wzorze
obowiàzujàcym w danym funduszu
wojewódzkim oraz potwierdzenie
uzyskania dofinansowania ze Êrodków unijnych na przedsi´wzi´cia
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-Êciekowej, w szczególnoÊci: PO Infrastruktura i Ârodowisko, Regionalnych
Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku, gdy na wnioskodawcy spoczywajà zobowiàzania
publicznoprawne na rzecz w∏aÊciwych organów lub podmiotów, lub
cywilnoprawne w stosunku do
NFOÂiGW, dofinansowanie mo˝e
byç udzielone, gdy wnioskodawca
wywiàzuje si´ z tych zobowiàzaƒ.
Po˝yczki nie ulegajà umorzeniu,
a ich kwota nie mo˝e przekraczaç
ró˝nicy mi´dzy wysokoÊcià kosztów kwalifikowanych a kwotà dofinansowania ze Êrodków unijnych.
Beneficjent musi posiadaç minimum 5% w∏asnego wk∏adu.
Dofinansowanie nie mo˝e byç
udzielone na przedsi´wzi´cia, dla
których NFOÂiGW jest instytucjà
wdra˝ajàcà.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl oraz na stronach WFOÂiGW.
■
Redakcja

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: kordowska@dashofer.pl
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AktualnoÊci
Ârodki publiczne – projekt rozporzàdzenia
Na stronach Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt Rozporzàdzenia w sprawie wykazu
Êrodków publicznych niezaliczanych do Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 Ustawy
o finansach publicznych.

Projekt rozporzàdzenia stanowi
wykonanie upowa˝nienia zawartego w art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
Do Êrodków publicznych niezaliczanych do Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-

licznych, zalicza si´:
1) niepodlegajàce zwrotowi Êrodki
pochodzàce z dotacji Komisji
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE
i LIFE+, przeznaczone na realizacj´ projektów na rzecz Êrodowiska,
2) niepodlegajàce zwrotowi Êrodki
pochodzàce z dotacji Komisji
Europejskiej lub Urz´du Statystycznego Wspólnot Europejskich Eurostat, przeznaczone na
realizacj´ wskazanych w umowach badaƒ statystycznych, prac
metodologicznych, standardów
klasyfikacyjnych oraz opracowaƒ i analiz statystycznych,

3) Êrodki pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T)
przeznaczone na realizacj´
projektów stanowiàcych przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych.
Rozporzàdzenie ma wejÊç w ˝ycie
z dniem og∏oszenia. Proponowany
termin wynika z koniecznoÊci pilnego uruchomienia p∏atnoÊci dla beneficjentów w ramach realizowanych
projektów.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Inwestycje geotermalne
Geotermia jest jednym z mo˝liwych do wykorzystania êróde∏
energii odnawialnej. Znajduje
si´ wÊród priorytetowych zadaƒ
Ministra Ârodowiska. W Polsce nie
ma gejzerów, ale budowa geologiczna stwarza mo˝liwoÊci wykorzystywania wód geotermalnych.

Obecnie obowiàzujà 22 koncesje
Ministra Ârodowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ wód termalnych oraz 8 koncesji na ich wydobywanie. Funkcjonuje 5 geotermalnych zak∏adów ciep∏owniczych:
Baƒska Ni˝na, Mszczonów, Pyrzyce,
Stargard Szczeciƒski, Uniejów.
W latach 1995-2008 ze Êrodków
NFOÂiGW zosta∏o dofinansowanych
10 przedsi´wzi´ç z zakresu geotermii, na ∏àcznà kwot´ ok. 35,8 mln z∏.
W 2009 roku NFOÂiGW przyzna∏
kolejne 2 dotacje na inwestycje geotermalne dla Podd´bic i Kleszczowa
w kwocie ok. 9 mln. z∏.

4

Op∏aty
W Polsce przedsi´biorcy zostali
zwolnieni z op∏at eksploatacyjnych
za wydobywanie wód termalnych oraz
op∏at za informacj´ geologicznà,
wykorzystywanà do celów projektowych (w ramach dzia∏alnoÊci
poszukiwawczo-rozpoznawczej).

✔

WA˚NE!

W przypadku wydobywania wód
termalnych wynagrodzenie za udost´pnienie informacji geologicznej,
do której prawo przys∏uguje Skarbowi
Paƒstwa, wynosi 5% jej wartoÊci.
Dodatkowo w okresie od 1 stycznia
2008 roku do 31 grudnia 2010 roku
wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej wynosi tylko 1%
jej wartoÊci.

Zwolnienia z op∏at oraz wprowadzone ulgi sà efektem realizacji
polityki Ministra Ârodowiska sprzyjajàcej rozwojowi geotermii w Polsce.
Wprowadzone zosta∏y z myÊlà

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2010

o przedsi´biorcach zainteresowanych
inwestowaniem w geotermi´.
Op∏aty:
➢ Op∏ata skarbowa za wydanie koncesji wynosi 616,00 z∏ za ka˝dy rodzaj dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà.
➢ Op∏ata za poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych za
km2 wynosi 544,40 z∏.
➢ Op∏ata eksploatacyjna wynosi
0,00 z∏.
➢ Wynagrodzenie za ustanowienie
u˝ytkowania górniczego (uug).
Zasady naliczania wynagrodzenia za uug dla wód termalnych:
➢ Poszukiwanie i rozpoznawanie:
Stawka wynagrodzenia na
2010 rok – 544,40 z∏ za 1 km2
powierzchni terenu obj´tego
koncesjà. WysokoÊç wynagrodzenia zale˝y od wielkoÊci powierzchni obszaru obj´tego koncesjà i okresu, na jaki koncesja
ma byç udzielona. Minimalna
kwota wynagrodzenia w przywww.dashofer.pl
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padku wód termalnych wynosi
1000 z∏.
➢ Wydobywanie:
Wynagrodzenie zale˝y od wielkoÊci ustalonych zasobów przemys∏owych oraz okresu, na jaki
koncesja ma byç udzielona,

a tak˝e od wielkoÊci wskaênika
wykorzystania zasobów przemys∏owych (okreÊlonego w projekcie zagospodarowania z∏o˝a).

si´biorców zainteresowanych inwestowaniem w przedsi´wzi´cia geotermalne, tworzàc stron´ internetowà
www.mos.gov.pl/geotermia poÊwi´conà tej problematyce.
■

Ministerstwo Ârodowiska przygotowa∏o pakiet informacji dla przed-

Redakcja

AktualnoÊci
Kara wi´zienia za zanieczyszczenie Êrodowiska
Resort Êrodowiska chce zaostrzyç
przepisy Kodeksu karnego. Zanieczyszczenie Êrodowiska mia∏oby
byç traktowane jako przest´pstwo zagro˝one karà wi´zienia.

Zaostrzenie przepisów wynika z koniecznoÊci transponowania do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej – Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/99/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony Êrodowiska poprzez
prawo karne, tak zwanej „Dyrektywy karnej”. Jej celem jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony Êrodowiska.
Sankcje karne majà wi´ksze oddzia∏ywanie ni˝ sankcje administracyjne

lub odpowiedzialnoÊç cywilna za
szkody w Êrodowisku i przepisy
ochrony Êrodowiska b´dà skuteczniejsze. Polska, jako cz∏onek UE, jest
zobowiàzana do wdro˝enia dyrektywy do 26 grudnia 2010 roku.

W Polsce do tej pory rocznie za
przest´pstwa przeciw Êrodowisku
karano, najcz´Êciej grzywnami, Êrednio ok. 50-60 osób.

Jakie kary gro˝à?

Wdro˝enie regulacji zawartych
w dyrektywie b´dzie si´ odbywaç
przez zmian´ lub uzupe∏nienie
przepisów Kodeksu karnego (rozdzia∏u XXII „Przest´pstwa przeciwko Êrodowisku”), a tak˝e ustaw:
o ochronie przyrody, o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
oraz o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary.
■

Od trzech miesi´cy do pi´ciu lat
wi´zienia ma groziç za zanieczyszczenie wody, powietrza lub ziemi,
które mo˝e zagroziç zdrowiu lub
skaziç Êwiat roÊlinny i zwierz´cy.
W przypadku wystàpienia ci´˝kiego
uszczerbku na zdrowiu cz∏owieka
lub powa˝nego zatrucia Êrodowiska,
sprawca ma podlegaç karze 12 lat
wi´zienia.

Zmiany prawne

Redakcja

Porady prawne
Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomoÊci
Usuni´cie drzew czy krzewów
z terenu nieruchomoÊci nie jest
pozostawione tylko w gestii
w∏aÊciciela. Gdy znajdujemy si´
w parku narodowym czy rezerwacie przyrody, zachowujemy
szczególnà ostro˝noÊç w kontaktach z otaczajàcà nas roÊlinnoÊcià, jednak wyczulenie to mija
przewa˝nie po opuszczeniu ich
granic.

Rzadko zdajemy sobie spraw´ ˝e
rosnàcà wokó∏ nas roÊlinnoÊç
chroni Ustawa o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. Nak∏ada
ona na wszystkich trwale uszczuplajàcych otaczajàcà przyrod´ dolegwww.dashofer.pl

liwoÊci finansowe. Takie kary mogà
byç bardzo dotkliwe.
Usuni´cie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç
po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza
nieruchomoÊci.
Zezwolenie na usuni´cie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomoÊci
wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wydanie zezwolenia mo˝e byç
uzale˝nione od przesadzenia drzew
lub krzewów w miejsce wskazane
przez wydajàcego zezwolenie albo

zastàpienia ich innymi drzewami
lub krzewami, w liczbie mniejszej
ni˝ liczba usuwanych drzew lub
krzewów.
Brak zezwolenia
Wymogu uzyskania zezwolenia nie
stosuje si´ do drzew lub krzewów:
1) w lasach,
2) owocowych, z wy∏àczeniem
rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku
narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach obj´tych
ochronà krajobrazowà,
3) na plantacjach drzew i krzewów,
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4) których wiek nie przekracza 5 lat,
5) usuwanych w zwiàzku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
6) niszczàcych nawierzchni´ i infrastruktur´ drogowà, ograniczajàcych widocznoÊç na ∏ukach
i skrzy˝owaniach, z wy∏àczeniem
rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków,
7) usuwanych na podstawie decyzji
w∏aÊciwego organu z wa∏ów przeciwpowodziowych i terenów
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 3 m
od stopy wa∏u,
8) które utrudniajà widocznoÊç sygnalizatorów i pociàgów, a tak˝e
utrudniajà eksploatacj´ urzàdzeƒ
kolejowych albo powodujà tworzenie na torowiskach zasp Ênie˝nych, usuwanych na podstawie
decyzji w∏aÊciwego organu,
9) stanowiàcych przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji w∏aÊciwego organu.
Wniosek o wydanie
zezwolenia
W pozosta∏ych przypadkach na
Êci´cie drzewa wymagane jest zezwolenie. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraç:
a) imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i siedzib´ posiadacza i w∏aÊciciela nieruchomoÊci,
b) tytu∏ prawny w∏adania nieruchomoÊcià,
c) nazw´ gatunku drzewa lub
krzewu,
d) obwód pnia drzewa mierzonego
na wysokoÊci 130 cm,
e) przeznaczenie terenu, na którym roÊnie drzewo lub krzew,
f) przyczyn´ i termin zamierzonego
usuni´cia drzewa lub krzewu,
g) wielkoÊç powierzchni, z której
zostanà usuni´te krzewy.
Wniosek powinien zawieraç tak˝e
zgod´ w∏aÊciciela nieruchomoÊci,
je˝eli wnioskodawca (posiadacz
nieruchomoÊci) nie jest jej w∏aÊcicielem, oraz zgod´ organu uznajà-
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cego obszar za rezerwat przyrody,
je˝eli wnioskodawca ubiega si´
o wydanie zezwolenia na usuni´cie
drzewa lub krzewów na obszarach
obj´tych ochronà krajobrazowà
w granicach rezerwatu przyrody.

✔

8)

WA˚NE!

WysokoÊç op∏aty za legalne usuni´- 9)
cie drzewa to iloczyn stawki op∏aty
zale˝nej od gatunku drzewa, obwodu
drzewa na wysokoÊci 130 cm i wspó∏czynnika ró˝nicujàcego, zale˝nego 10)
od gatunku i obwodu pnia. Stawki
op∏at za usuni´cie drzew i krzewów
oraz kar za zniszczenie zieleni na
2010 rok zawiera Obwieszczenie
Ministra Ârodowiska (M.P. z 2009 r.
Nr 69, poz. 894).

11)
Op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru
ochrony uzdrowiskowej, terenu
nieruchomoÊci wpisanej do rejestru
zabytków oraz z terenu zieleni 12)
miejskiej, sà o 100% wy˝sze od op∏at 13)
podstawowych.
Brak op∏at
za usuni´cie drzew
Nie pobiera si´ op∏at za usuni´cie
drzew:
1) na których usuni´cie nie jest
wymagane zezwolenie,
2) na których usuni´cie osoba
fizyczna uzyska∏a zezwolenie na
cele niezwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej,
3) je˝eli usuni´cie jest zwiàzane
z odnowà i piel´gnacjà drzew
rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków,
4) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
ludzi lub mienia w istniejàcych
obiektach budowlanych,
5) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeƒstwu ˝eglugi,
6) w zwiàzku z przebudowà dróg
publicznych i linii kolejowych,
7) które posadzono lub wyros∏y na
nieruchomoÊci po zakwalifiko-
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waniu jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
z terenów zieleni komunalnej,
parków gminnych, ogrodów dzia∏kowych i zadrzewieƒ, w zwiàzku
z zabiegami piel´gnacyjnymi
drzew i krzewów,
które obumar∏y lub nie rokujà
szansy na prze˝ycie, z przyczyn
niezale˝nych od posiadacza
nieruchomoÊci,
topoli o obwodzie pnia powy˝ej
100 cm, mierzonego na wysokoÊci 130 cm, nienale˝àcych
do gatunków rodzimych, je˝eli
zostanà zastàpione w najbli˝szym sezonie wegetacyjnym
drzewami innych gatunków,
je˝eli usuni´cie wynika z potrzeb ochrony roÊlin, zwierzàt
i grzybów obj´tych ochronà gatunkowà lub ochrony siedlisk
przyrodniczych,
z grobli stawów rybnych,
je˝eli usuni´cie by∏o zwiàzane
z regulacjà i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzàdzeƒ wodnych s∏u˝àcych kszta∏towaniu zasobów wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej
w zakresie niezb´dnym do wykonania i utrzymania tych urzàdzeƒ.
Administracyjna
kara pieni´˝na

Wójt, burmistrz albo prezydent
miasta mo˝e wymierzyç administracyjnà kar´ pieni´˝nà za:
1) zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów spowodowane niew∏aÊciwym wykonywaniem robót ziemnych lub
wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego albo urzàdzeƒ technicznych oraz zastosowaniem Êrodków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roÊlinnoÊci,
2) usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia,
3) zniszczenie spowodowane niew∏aÊciwà piel´gnacjà terenów
www.dashofer.pl
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zieleni, zadrzewieƒ, drzew lub
krzewów.

✔

WA˚NE!

Uiszczenie kary powinno nastàpiç
w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja ustalajàca wysokoÊç kary
sta∏a si´ ostateczna. Administracyjnà
kar´ pieni´˝nà ustala si´ w wysokoÊci trzykrotnej op∏aty za usuni´cie
drzew lub krzewów, ustalonej na
podstawie obowiàzujàcych stawek.

Je˝eli ustalenie obwodu lub gatunku
zniszczonego lub usuni´tego bez
zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe,
z powodu wykarczowania pnia i braku
k∏ody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieni´˝nej ustala si´
na podstawie informacji zebranych
w toku post´powania administracyjnego, powi´kszajàc jà o 50%.
Je˝eli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuni´tego bez zezwolenia
drzewa jest niemo˝liwe, z powodu
braku k∏ody, obwód do wyliczenia
administracyjnej kary pieni´˝nej
ustala si´, przyjmujàc najmniejszy
promieƒ pnia i pomniejszajàc wyliczony obwód o 10 %.
Je˝eli ustalenie wielkoÊci powierzchni zniszczonych lub usuni´tych
bez zezwolenia krzewów nie jest
mo˝liwe, z powodu usuni´cia ga∏´zi
i korzeni, wielkoÊç t´ przyjmuje si´
na podstawie informacji zebranych
w toku post´powania administracyjnego. Kary ustalone, nieuiszczone w wyznaczonym terminie,

podlegajà wraz z odsetkami za
zw∏ok´ przymusowemu Êciàgni´ciu
w trybie okreÊlonym w przepisach
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

✔

WA˚NE!

Kary nie uiszcza si´ po up∏ywie 5 lat
od koƒca roku, w którym up∏ynà∏
termin jej wniesienia. Stawki kar podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego
roku waloryzacji o prognozowany Êrednioroczny wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´ty w ustawie bud˝etowej.

Kar´ wymierzonà decyzjà administracyjnà wójta gminy za usuni´cie
drzew bez wymaganego zezwolenia mo˝na roz∏o˝yç na raty. W tym
przypadku stosuje si´ przepisy
odnoÊnie do op∏at za wycink´ drzew
zgodnie z art. 87 Ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm).
Decyzja w sprawie roz∏o˝enia administracyjnej kary na raty jest decyzjà uznaniowà, wobec powy˝szego
wnioskodawca powinien przedstawiç niezb´dne dokumenty poÊwiadczajàce sytuacj´ materialnà, uniemo˝liwiajàcà uiszczenie kary w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
ustalajàca wysokoÊç kary sta∏a si´
ostateczna.
Zakres wniosku
Posiadacz nieruchomoÊci powinien
z∏o˝yç wniosek w ciàgu 14 dni od

dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary sta∏a si´ ostateczna, zawierajàcy:
➢ imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i adres siedziby posiadacza nieruchomoÊci,
➢ wnioskowana iloÊç, wysokoÊç
rat oraz termin ich p∏atnoÊci,
➢ uzasadnienie zawierajàce informacje odnoÊnie do sytuacji materialnej wnioskodawcy uniemo˝liwiajàcej zap∏acenie kary w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja ustalajàca wysokoÊç
kary sta∏a si´ ostateczna.
Do wniosku nale˝y za∏àczyç zeznanie o wysokoÊci osiàgni´tego
dochodu (poniesionej straty) za
rok poprzedzajàcy z∏o˝enie wniosku lub inne dokumenty poÊwiadczajàce sytuacj´ materialnà wnioskodawcy, aktualne zaÊwiadczenie
z Urz´du Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem, aktualne zaÊwiadczenie o niezaleganiu ze sk∏adkami
ZUS.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze
zm.).
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P.
z 2009 r. Nr 69, poz. 894).

Porady prawne
Gwarancje finansowe dotyczàce odpadów wydobywczych
W polskim systemie prawnym
obowiàzuje od niedawna Ustawa
o odpadach wydobywczych,
która ma na celu zapobieganie
powstawaniu w przemyÊle wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczanie ich niekorzystnego wp∏ywu na Êrodowisko
oraz ˝ycie i zdrowie ludzi. Ustawa

www.dashofer.pl

ta okreÊla mi´dzy innymi zasady
gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczonà glebà, zasady prowadzenia
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, procedury
zwiàzane z uzyskiwaniem zezwoleƒ i pozwoleƒ zwiàzanych z gospodarkà odpadami wydobyw-

czymi, ale równie˝ – przez wprowadzenie instytucji gwarancji
finansowych – odnosi si´ do
kwestii mogàcych byç przedmiotem zainteresowania Czytelników.

Zgodnie z Ustawà z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach wydobywczych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865
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ze zmianami) odpady wydobywcze
to odpady pochodzàce z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania
kopalin ze z∏ó˝.
Gwarancja finansowa
Przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ zwiàzanych ze sk∏adowaniem odpadów
wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymagane jest przedstawienie przez posiadacza odpadów prowadzàcego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadanej gwarancji finansowej lub jej
ekwiwalentu.
W celu przedstawienia gwarancji
finansowej lub jej ekwiwalentu
jest zapewnienie, aby:
➢ obowiàzki zwiàzane z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
tak˝e po jego zamkni´ciu, zosta∏y
wype∏nione,
➢ w dowolnym czasie by∏y dost´pne
Êrodki finansowe na dzia∏ania
dotyczàce zamkni´cia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacj´
terenu, zgodnie z programem
gospodarowania odpadami wydobywczymi i wymaganiami
zezwolenia na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Podstawa obliczenia
gwarancji finansowej
Obliczenie gwarancji finansowej
lub jej ekwiwalentu jest dokonane
na podstawie:
➢ prawdopodobnego negatywnego
wp∏ywu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
na Êrodowisko, bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci kategori´ obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w∏aÊciwoÊci odpadów wydobywczych oraz faktyczne lub zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego

8

zagospodarowanie zrekultywowanego terenu,
➢ za∏o˝enia, ˝e niezale˝ne i odpowiednio wykwalifikowane osoby
trzecie ocenià i wykonajà wszelkie niezb´dne prace rekultywacyjne.
Weryfikacja gwarancji
finansowej
WysokoÊç gwarancji finansowej
lub jej ekwiwalentu podlega weryfikacji, w przypadku zmiany zakresu
dzia∏aƒ dotyczàcych zamkni´cia
obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz rekultywacji
terenu, zgodnie z programem gospodarowania odpadami wydobywczymi.

✔

WA˚NE!

Przedstawiona gwarancja finansowa
lub jej ekwiwalent powinny byç w∏aÊciwie udokumentowane.

W tym miejscu nale˝y zwróciç
uwag´, ˝e je˝eli w∏aÊciwy wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
potwierdzi prawid∏owe zamkni´cie
obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, w∏aÊciwy organ,
w drodze decyzji administracyjnej,
ma obowiàzek zwolnienia – co do
zasady – posiadacza odpadów prowadzàcego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z obowiàzku posiadania gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z Ustawà o odpadach wydobywczych minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych ma okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, sposób obliczania,
potwierdzenia posiadania, terminy
i zakres weryfikacji wielkoÊci, sposób
dysponowania oraz form´ gwarancji
finansowej i jej ekwiwalentu, bioràc
pod uwag´ pe∏ne pokrycie kosztów
zamkni´cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
rekultywacji terenu, dost´pnoÊç Êrodków finansowych, a tak˝e zakres
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niezb´dnych prac rekultywacyjnych.
Rozporzàdzenie to nie zosta∏o do
chwili obecnej wydane.

Roszczenia dotyczàce
gwarancji finansowej
W przypadku niewywiàzania si´
posiadacza odpadów prowadzàcego
obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych z obowiàzków
dotyczàcych zamkni´cia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu,
ich koszty sà pokrywane przez
podmiot, który udzieli∏ gwarancji
finansowej lub jej ekwiwalentu, na
wniosek w∏aÊciwego organu zawierajàcy kosztorys oraz harmonogram
wp∏at, przy czym roszczeƒ tych
w∏aÊciwy organ mo˝e dochodziç
w drodze post´powania sàdowego.
Gwarancja finansowa
a zezwolenie na
prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania
obiektów wydobywczych
Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
wymaga – zgodnie z Ustawà o odpadach wydobywczych – uzyskania
zezwolenia.

✔

WA˚NE!

Zezwolenie na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wydaje w∏aÊciwy organ na
czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraç w szczególnoÊci
dokumenty potwierdzajàce posiadanie gwarancji finansowej lub jej
ekwiwalentu.
Gwarancja finansowa
a wniosek o wydanie
zgody na zamkni´cie
obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych
Posiadacz odpadów, prowadzàcy
obiekt unieszkodliwiania odpadów
www.dashofer.pl
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wydobywczych, sk∏ada do w∏aÊciwego organu wniosek o wydanie
zgody na zamkni´cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zawierajàcy w szczególnoÊci
– obok danych dotyczàcych lokalizacji obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, klasyfi-

!

kacji obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych czy harmonogramu realizacji dzia∏aƒ dotyczàcych zamkni´cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – dokumenty potwierdzajàce
posiadanie gwarancji finansowej
lub jej ekwiwalentu.
■

dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008 r.
Nr 138, poz. 865 ze zmianami).

Temat numeru

Gospodarka finansowa w lasach paƒstwowych
Stosownie do ustawy o lasach,
Lasy Paƒstwowe prowadzà dzia∏alnoÊç na zasadzie samodzielnoÊci
finansowej i pokrywajà koszty
dzia∏alnoÊci z w∏asnych przychodów. SamodzielnoÊç finansowa
lasów paƒstwowych wià˝e si´
z obowiàzkami formalnymi Lasów
Paƒstwowych, ale czyni je równie˝ odbiorcami uprawnieƒ zagwarantowanych ustawowo.
Szczegó∏owe wymagania i mo˝liwoÊci Lasów Paƒstwowych w zakresie gospodarki finansowej
omówione zosta∏y poni˝ej.

Jak wspomniano na wst´pie, zgodnie z Ustawà z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o lasach (tekst jednolity:
Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze
zmianami) Lasy Paƒstwowe prowadzà dzia∏alnoÊç na zasadzie samodzielnoÊci finansowej i pokrywajà
koszty dzia∏alnoÊci z w∏asnych
przychodów, przy czym rokiem obrachunkowym w Lasach Paƒstwowych jest rok kalendarzowy.
Raport oraz sprawozdanie
finansowo-gospodarcze
Lasy Paƒstwowe majà obowiàzek
corocznego przygotowania raportu
o stanie lasów oraz sprawozdanie
finansowo-gospodarcze z dzia∏alnoÊci Lasów Paƒstwowych.

✔

WA˚NE!

Rada Ministrów ma obowiàzek przed∏o˝enia Sejmowi informacji o stanie
lasów oraz o realizacji krajowego
programu zwi´kszania lesistoÊci.

www.dashofer.pl

Koszty utrzymania
Dyrekcji Generalnej
Lasów Paƒstwowych
Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒstwowych oraz
dyrekcji regionalnych Lasów Paƒstwowych finansowane sà z wp∏at
obcià˝ajàcych koszty dzia∏alnoÊci
nadleÊnictw, przy czym wysokoÊç
obcià˝eƒ okreÊla – w drodze decyzji
administracyjnej – Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
Dotacje celowe
Stosownie do ustawy o lasach, Lasy
Paƒstwowe majà uprawnienie do
otrzymania dotacji celowych z bud˝etu paƒstwa na zadania zlecone przez
administracj´ rzàdowà, a w szczególnoÊci na:
➢ wykup lasów i gruntów do zalesieƒ
oraz ich rekultywacj´, a tak˝e
wykup innych gruntów w celu
zachowania ich przyrodniczego
charakteru,
➢ wykonywanie krajowego programu zwi´kszania lesistoÊci oraz
piel´gnacj´ i ochron´ upraw
i m∏odników powsta∏ych w ramach realizacji tego programu,
➢ zagospodarowanie i ochron´
lasów, w przypadku zagro˝enia
ich trwa∏oÊci,
➢ sporzàdzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji
stanu lasów, aktualizacji stanu
zasobów leÊnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach
leÊnych i stanie lasów,
➢ finansowanie edukacji leÊnej

spo∏eczeƒstwa, w szczególnoÊci
przez tworzenie i prowadzenie
leÊnych kompleksów promocyjnych, zak∏adanie Êcie˝ek przyrodniczo-leÊnych,
➢ pe∏nienie zadaƒ zwiàzanych z realizacjà programów wspó∏finansowanych ze êróde∏ zagranicznych.
Fundusz leÊny
Ustawa o lasach utworzy∏a fundusz
leÊny, stanowiàcy form´ gospodarowania Êrodkami na cele wskazane
w ustawie, przy czym Êrodkami funduszu leÊnego dysponuje Dyrektor
Generalny.
Ârodkami funduszu leÊnego sà
w szczególnoÊci:
➢ odpis podstawowy liczony od wartoÊci sprzeda˝y drewna, obcià˝ajàcy koszty dzia∏alnoÊci nadleÊnictw,
➢ nale˝noÊci, kary i op∏aty zwiàzane z wy∏àczeniem z produkcji
gruntów leÊnych,
➢ nale˝noÊci wynikajàce z odszkodowaƒ:
– cywilnoprawnych za szkody
powsta∏e w wyniku oddzia∏ywania gazów i py∏ów przemys∏owych, a tak˝e z innych
tytu∏ów,
– z tytu∏u przedwczesnego
wyr´bu drzewostanów na
podstawie przepisów ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leÊnych,
– za szkody powsta∏e w wyniku
po˝arów, prac górniczych
i geologicznych,
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➢ dochody wynikajàce z udzia∏u lub
uzyskane ze sprzeda˝y akcji
i udzia∏ów w spó∏kach,
➢ dotacje bud˝etowe, z wy∏àczeniem dotacji celowych.
Przeznaczenie Êrodków
funduszu leÊnego
Ârodki funduszu leÊnego przeznacza
si´ dla nadleÊnictw na wyrównywanie niedoborów powstajàcych przy
realizacji zadaƒ gospodarki leÊnej.

✔

WA˚NE!

Ârodki funduszu leÊnego mogà byç
przeznaczone równie˝ na:
● wspólne przedsi´wzi´cia jednostek
organizacyjnych Lasów Paƒstwowych, w szczególnoÊci w zakresie
gospodarki leÊnej,
● badania naukowe,
● tworzenie infrastruktury niezb´dnej do prowadzenia gospodarki
leÊnej,
● sporzàdzanie planów urzàdzenia
lasu.

Ârodki funduszu leÊnego przeznacza
si´ ponadto na zalesianie gruntów
niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu
Paƒstwa, realizacj´ zadrzewieƒ na
tych gruntach i inne prace zwiàzane
z usuwaniem skutków kl´sk i prowadzeniem gospodarki w lasach
niepaƒstwowych.
W tym miejscu nale˝y podkreÊliç,
i˝ Dyrektor Generalny Lasów Paƒstwowych mo˝e, z wydzielonej
cz´Êci Êrodków funduszu leÊnego,
utworzyç fundusz stabilizacji, który
zostanie przeznaczony na usuwanie
nadzwyczajnych zagro˝eƒ dla lasów
w ramach d∏ugookresowego cyklu
produkcji leÊnej.

prawnych, je˝eli wydatki zwiàzane z wytwarzaniem produktów lub Êwiadczeniem us∏ug
w ramach tej dzia∏alnoÊci nie
sà wy˝sze od ich zakupu poza
Lasami Paƒstwowymi.

Szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej
Szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej Lasów Paƒstwowych okreÊlone
zosta∏y w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki
finansowej w Paƒstwowym Gospodarstwie LeÊnym Lasy Paƒstwowe
(Dz.U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692),
dalej zwanym „rozporzàdzeniem”.
Zgodnie z rozporzàdzeniem dzia∏alnoÊç Lasów Paƒstwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego, przy czym w Lasach Paƒstwowych w ramach sprawowanego
zarzàdu jest prowadzona dzia∏alnoÊç:
➢ administracyjna w Dyrekcji
Generalnej, regionalnych dyrekcjach i nadleÊnictwach,
➢ gospodarcza, w zakresie gospodarki leÊnej w nadleÊnictwach,
w której wyró˝nia si´ dzia∏alnoÊç:
– podstawowà, obejmujàcà urzàdzenie, ochron´ i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powi´kszenie zasobów i upraw
leÊnych, pozyskiwanie – z wyjàtkiem skupu – drewna,
a tak˝e jego sprzeda˝ w stanie nieprzerobionym,
– ubocznà, obejmujàcà gospodarowanie zwierzynà, pozyskiwanie – z wyjàtkiem skupu
– ˝ywicy, choinek, karpiny,
kory, igliwia, zwierzyny oraz
p∏odów runa leÊnego, a tak˝e
sprzeda˝ tych produktów
w stanie nieprzerobionym,
– dodatkowa – produkcyjna
i us∏ugowa na rzecz gospodarki
leÊnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób

✔

WA˚NE!

Przychody z dzia∏alnoÊci ubocznej
i dodatkowej Lasów Paƒstwowych nie
powinny byç – zgodnie z rozporzàdzeniem – ni˝sze ni˝ koszty poniesione na ich prowadzenie.

Podstawa gospodarki
finansowej jednostek
organizacyjnych
Podstawà gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych Lasów
Paƒstwowych sà sporzàdzane przez
nie roczne plany finansowo-gospodarcze zawierajàce:
➢ zadania rzeczowe,
➢ przychody ze sprzeda˝y,
➢ koszty dzia∏alnoÊci,
➢ wynik finansowy.
W planie finansowo-gospodarczym
Lasów Paƒstwowych powinny byç
zapewnione Êrodki na tworzenie,
∏àczenie, dzielenie i likwidacj´ nadleÊnictw oraz zak∏adów.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r.
Nr 45, poz. 435 ze zmianami).
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad gospodarki
finansowej w Paƒstwowym Gospodarstwie LeÊnym Lasy Paƒstwowe
(Dz.U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692).

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: kordowska@dashofer.pl
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Finanse
Programy Europejskiego Instrumentu Sàsiedztwa i Partnerstwa
– Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina
Zgodnie z zasadami realizacji programów wspó∏pracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sàsiedztwa i Partnerstwa
Wspólna Instytucja Zarzàdzajàca
Programem Wspó∏pracy Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina
2007-2013 opublikowa∏a projekt
Planu Pracy na rok 2010. W programie przewidziane zosta∏y równie˝ mo˝liwoÊci wspó∏finansowania projektów Êrodowiskowych.

W obecnej perspektywie finansowej
Polska jednoczeÊnie uczestniczy
i zarzàdza dwoma programami
w ramach Europejskiego Instrumentu
Partnerstwa i Sàsiedztwa:
➢ Program Wspó∏pracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013,
➢ Program Wspó∏pracy Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina
2007-2013.
Beneficjenci
programu
Potencjalnymi beneficjentami programu sà instytucje prowadzàce
dzia∏ania o charakterze non-profit,
przyczyniajàce si´ do realizacji
priorytetów programu, w tym np.
w∏adze lokalne i regionalne, organizacje pozarzàdowe, instytucje
publiczne, euroregiony.
Zgodnie z przepisami regulujàcymi
kwestie zarzàdzania programami
do koƒca marca powinny zostaç
przedstawione roczne plany pracy.
Zgodnie z planem pracy na rok 2010
Wspólnej Instytucji Zarzàdzajàcej
Programem Wspó∏pracy Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina
dzia∏ania zwiàzane z naborami
wniosków powinny byç prowadzone
w I pó∏roczu 2010 roku.

www.dashofer.pl

Obszar wspó∏pracy
w ramach programu
Obszar wspó∏pracy w ramach programu obejmuje:
➢ w Polsce podregiony: bia∏ostocko-suwalski, ostro∏´cko-siedlecki, bialskopodlaski, che∏msko-zamojski, kroÊnieƒsko-przemyski, a tak˝e jako tzw. regiony
przyleg∏e: podregion ∏om˝yƒski, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski,
➢ na Bia∏orusi obwody: brzeski,
miƒski (7 zachodnich rejonów:
Miadel, Vileika, Molodechno,
Volozhin, Stolbtsy, Niesvizh,
Kletsk) i grodzieƒski oraz jako
regiony przyleg∏e: wschodnia
cz´Êç obwodu miƒskiego oraz
obwód homelski,
➢ na Ukrainie obwody: wo∏yƒski,
lwowski, zakarpacki oraz jako
regiony przyleg∏e: obwód tarnopilski, rówieƒski, iwanofrankowski.
Ochrona Êrodowiska
w obszarze przygranicznym
W Programie Priorytet 2. (Poprawa
jakoÊci ˝ycia) skupia si´ na zarzàdzaniu zagro˝eniami Êrodowiskowymi i dzia∏aniach promujàcych
zrównowa˝one wykorzystywanie
zasobów naturalnych, rozwój odnawialnych êróde∏ energii i oszcz´dzanie energii. Celem jest równie˝
wzrost efektywnoÊci infrastruktury
i procedur granicznych oraz zwi´kszenie bezpieczeƒstwa na granicach.
W tym priorytecie b´dzie realizowane Dzia∏anie 2.1. Ochrona Êrodowiska w obszarze przygranicznym.
Celem Dzia∏ania 2.1 jest ochrona
i poprawa jakoÊci Êrodowiska naturalnego. Poprawa jakoÊci Êrodowiska
naturalnego prowadzi do podniesie-

nia standardu ˝ycia mieszkaƒców
oraz zwi´kszenia atrakcyjnoÊci
obszaru jako celu turystycznego
i inwestycyjnego. Cel ten b´dzie
realizowany przede wszystkim
przez inwestowanie w infrastruktur´ Êrodowiskowà o znaczeniu
regionalnym lub lokalnym oraz polepszenie transgranicznej wspó∏pracy w dziedzinie ochrony Êrodowiska naturalnego.
Dzia∏anie to b´dzie promowa∏o
przedsi´wzi´cia, majàce na celu
ochron´ Êrodowiska naturalnego
i dziedzictwa naturalnego, w tym
przede wszystkim: popraw´ zarzàdzania odpadami i Êciekami, monitoring stanu i profilaktyk´ zagro˝eƒ
Êrodowiska, zapobieganie transgranicznym zanieczyszczeniom oraz
redukcj´ zanieczyszczenia.

✔

WA˚NE!

Wspierane b´dà systemy zarzàdzania sytuacjami kryzysowymi w zakresie ochrony Êrodowiska przyrodniczego, a tak˝e rozwój i modernizacja
systemów zarzàdzania zagro˝eniami
naturalnymi. Wspierane b´dà równie˝
dzia∏ania promujàce oszcz´dzanie
energii, dzia∏ania na rzecz szerszego
wykorzystywania i rozwoju odnawialnych êróde∏ energii.

Dzia∏ania zwiàzane z poprawà wspó∏pracy transgranicznej w zakresie
ochrony Êrodowiska, ∏àcznie z zarzàdzaniem dorzeczami rzek, b´dà
wspieranie w ramach tego priorytetu.
Indykatywne przedsi´wzi´cia:
➢ inwestycje w infrastruktur´
ochrony Êrodowiska o oddzia∏ywaniu regionalnym i lokalnym,
ze szczególnym naciskiem na
zarzàdzanie wodà i odpadami,
➢ wspólne inicjatywy zwi´kszajàce
na poziomie lokalnym i regio-
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➢

➢

➢

➢

nalnym stopieƒ przygotowania
do dzia∏aƒ w razie kl´sk ˝ywio∏owych i katastrof ekologicznych,
w tym rozwój transgranicznych
systemów zarzàdzania sytuacjami
kryzysowymi i zwiàzana z nimi
infrastruktura,
wspieranie rozwoju kompetencji
i wspó∏pracy mi´dzy lokalnymi
i regionalnymi w∏adzami w zakresie planowania rezerw i nowoczesnego zarzàdzania zasobami
wody,
wymiana wiedzy, opracowanie
i wdra˝anie wspólnych dzia∏aƒ
w obszarze odnawialnych êróde∏
energii i wzorców oszcz´dzania
energii,
wspólne badania, testowanie
i przygotowanie pilota˝owych
inwestycji o ma∏ej skali w zakresie odnawialnych êróde∏ energii,
opracowanie transgranicznych
strategii ochrony i wykorzysty-

wania naturalnych zasobów,
obszarów i krajobrazów,
➢ tworzenie i zarzàdzanie transgranicznymi obszarami chronionymi.
Przyk∏adowi beneficjenci:
➢ w∏adze lokalne i regionalne,
podmioty Êwiadczàce publiczne
us∏ugi na zlecenie tych w∏adz,
inne podmioty prawa z udzia∏em tych w∏adz lub dzia∏ajàce
w ich imieniu,
➢ instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu w∏adz regionalnych i lokalnych za realizacj´
zadaƒ publicznych na poziomie
regionalnym/lokalnym,
➢ regionalne i lokalne przedstawicielstwa/agendy w∏adz centralnych odpowiedzialne za realizacj´
zadaƒ publicznych na poziomie
regionalnym/lokalnym,
➢ organizacje/instytucje paƒstwowe,

➢ lokalne i regionalne podmioty

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

publiczne zajmujàce si´ zarzàdzaniem wodà, Êciekami, ochronà
rzek i przeciwpowodziowà,
lokalne agencje ochrony przyrody,
instytucje publiczne odpowiedzialne za zarzàdzanie obszarami
chronionymi, parkami naturalnymi i zasobami leÊnymi,
przedsi´biorstwa publiczne zarzàdzania drogami i kolejami,
publiczne przedsi´biorstwa transportowe,
jednostki ratownicze,
organizacje pozarzàdowe i non-profit,
odpowiednie euroregiony.

Orientacyjny bud˝et konkursu w 2010
roku to 76 654 291,98 euro (w tym
55,8 mln euro na du˝e projekty – ang.
Large Scale Projects). W 2010 roku
przewidziane sà dwa konkursy. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Programy Europejskiego Instrumentu Sàsiedztwa i Partnerstwa
– Litwa-Polska-Rosja
W ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sàsiedztwa,
Polska jednoczeÊnie uczestniczy
i zarzàdza dwoma programami.
W poprzednim artykule zosta∏ opisany Program Wspó∏pracy Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina
2007-2013. Teraz skupimy si´ na
Programie Wspó∏pracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

W latach 2007-2013 wspó∏praca
w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i mi´dzyregionalnym
jest realizowana w ramach odr´bnego celu polityki spójnoÊci Unii
Europejskiej – Cel Europejska Wspó∏praca Terytorialna (EWT).
Wyodr´bnienie
wspó∏pracy terytorialnej
Wyodr´bnienie wspó∏pracy terytorialnej, jako osobnego celu polityki
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spójnoÊci, potwierdza du˝e znaczenie wspólnych przedsi´wzi´ç podejmowanych przez partnerów
unijnych. O rosnàcym znaczeniu tego
typu wspó∏pracy Êwiadczy równie˝
zwi´kszenie wysokoÊci Êrodków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
W latach 2007-2013 na rozwój
wspó∏pracy terytorialnej z bud˝etu
Unii Europejskiej przeznaczonych
zostanie ∏àcznie 7,75 mld euro.
Polska alokacja na realizacj´ programów w ramach Europejskiej
Wspó∏pracy Terytorialnej wyniesie
557,8 mln euro.
Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez Polsk´
na wspó∏prac´ transgranicznà
z paƒstwami nienale˝àcymi do
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sàsiedztwa
i Partnerstwa (EISP).
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Europejski Instrument
Sàsiedztwa i Partnerstwa
(EISP)
Europejski Instrument Sàsiedztwa
i Partnerstwa (EISP) stanowi inicjatyw´ Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój wspó∏pracy mi´dzy Unià Europejskà a paƒstwami partnerskimi spoza UE przez
zapewnienie zintegrowanego i zrównowa˝onego rozwoju regionalnego.
Przeznaczone na ten cel Êrodki
umo˝liwià udzielanie pomocy finansowej paƒstwom obj´tym Europejskà
Politykà Sàsiedztwa, m.in. Bia∏orusi,
Ukrainie, a tak˝e Federacji Rosyjskiej. Europejski Instrument Partnerstwa i Sàsiedztwa (EISP) b´dzie
wdra˝any m.in. za pomocà programów wspó∏pracy transgranicznej.
Kluczowe obszary wsparcia w ramach EISP to m.in. promowanie
ochrony Êrodowiska i dobrego zawww.dashofer.pl
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rzàdzania zasobami naturalnymi,
wspieranie wspó∏pracy transgranicznej oraz promowanie zrównowa˝onego rozwoju ekonomicznego,
spo∏ecznego i Êrodowiskowego
w regionach przygranicznych, wspieranie polityk promujàcych zdrowie,
edukacj´ i szkolenia, promowanie
i ochrona praw cz∏owieka, jako fundamentalnych wolnoÊci, i wspieranie
procesu demokratyzacji, promowanie udzia∏u Wspólnot w dzia∏aniach
dotyczàcych badaƒ i innowacji,
promowanie wspó∏pracy mi´dzy
Paƒstwami Cz∏onkowskimi i krajami partnerskimi w dziedzinie
szkolnictwa wy˝szego, wymiany nauczycieli, naukowców i studentów.
W obecnej perspektywie finansowej Polska jednoczeÊnie uczestniczy
i zarzàdza dwoma programami
w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sàsiedztwa:
➢ Program Wspó∏pracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013,
➢ Program Wspó∏pracy Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina
2007-2013.
Potencjalnymi beneficjentami programu b´dà instytucje prowadzàce
dzia∏ania o charakterze non-profit,
przyczyniajàce si´ do realizacji
priorytetów programu, w tym np.
w∏adze lokalne i regionalne, organizacje pozarzàdowe, instytucje publiczne, euroregiony. Zgodnie z przepisami regulujàcymi kwestie zarzàdzania programami do koƒca marca
powinny zostaç przedstawione roczne plany pracy.

✔

WA˚NE!

Z zatwierdzonego podczas II Posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorujàcego Program Wspó∏pracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Rocznego Planu Pracy wynika, ˝e
pierwszy konkurs w tym programie
zostanie og∏oszony mi´dzy czerwcem a wrzeÊniem 2010 r. Planowany
w dokumencie okres sk∏adania wniosków to paêdziernik-grudzieƒ 2010.
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Obszar wspó∏pracy w ramach Programu b´dzie obejmowa∏ podregiony
na poziomie NUTS III:
➢ w Polsce: bia∏ostocko-suwalski,
∏om˝yƒski, e∏cki, olsztyƒski, elblàski, Gdaƒsk-Gdynia-Sopot, gdaƒski, a tak˝e jako tzw. podregiony
przyleg∏e: s∏upski, bydgoski, toruƒsko-w∏oc∏awski, ciechanowsko-p∏ocki, ostro∏´cko-siedlecki,
➢ na Litwie: Marijampole, Taurage,
K∏ajpeda, a tak˝e jako podregiony przyleg∏e: Alytus, Kowno,
Telsiu, Siauliu,
➢ w Rosji: obwód kaliningradzki.
Wsparcie projektów realizowanych
na terenie regionów przyleg∏ych
(ang. adjoining regions) jest ograniczone, tzn. wysokoÊç Êrodków
pomocowych, przeznaczonych na
taki obszar, wynosi nie wi´cej ni˝
20% ca∏ej alokacji Programu, wspierane mogà byç wy∏àcznie projekty
nieinwestycyjne.

✔

WA˚NE!

Wnioski mogà sk∏adaç partnerstwa,
w sk∏ad których wchodzi przynajmniej
jeden partner z Polski lub Litwy i przynajmniej jeden partner z Federacji
Rosyjskiej.

Orientacyjny bud˝et konkursu
w 2010 r. to 61 mln euro (w tym
38 885 780,42 euro na du˝e projekty
– ang. Large Scale Projects).
Zrównowa˝one
wykorzystanie Êrodowiska
W Programie w Priorytecie I – Przyczynianie si´ do rozwiàzywania
wspólnych problemów i wyzwaƒ,
wymienione jest m.in. Dzia∏anie
1.1. Zrównowa˝one wykorzystanie
Êrodowiska. Zgodnie z zapisami
Programu zasoby przyrodnicze wysokiej jakoÊci, parki krajobrazowe
i narodowe oraz bogata bioró˝norodnoÊç stanowià cech´ charakterystycznà obszaru obj´tego programem.
Zagadnienia Êrodowiskowe majà
du˝e znaczenie dla stymulowania

lokalnej gospodarki i zatrudnienia,
szczególnie w sferze turystyki i rekreacji. Jednak Êrodowisko na obszarze wsparcia wcià˝ jest nara˝one na
negatywne skutki powa˝nych
i nierozwiàzanych problemów, co
stanowi zagro˝enie dla stabilnoÊci
rozwoju gospodarczego i dobrobytu
spo∏ecznego. Dlatego nale˝y koncentrowaç si´ na wspólnej realizacji celów Agendy Goteborskiej,
szczególnie przez zmniejszanie
emisji nieoczyszczonych Êcieków,
popraw´ jakoÊci gospodarki odpadami oraz zmniejszanie zanieczyszczenia atmosfery przez ró˝norodne
dzia∏ania, w tym oszcz´dzanie energii,
dzia∏ania zmierzajàce do efektywnego wykorzystywania energii,
intensyfikacj´ produkcji bioenergii
i inne dzia∏ania o charakterze profilaktycznym.
Program mo˝e si´ przyczyniç do
zmniejszenia efektu cieplarnianego
przez przygotowanie (i pilota˝)
inwestycji w takich sferach, jak
bioenergia lub energia wiatrowa.
Program stanowi przydatne narz´dzie
dzielenia si´ wiedzà i tworzenia
wspólnych planów dzia∏ania w zakresie odnawialnych êróde∏ energii
i oszcz´dnego zu˝ycia energii.
Zrównowa˝ony rozwój obszaru
obj´tego programem wymaga tak˝e
poprawy ÊwiadomoÊci spo∏ecznej,
jak wa˝na i cenna jest zrównowa˝ona konsumpcja (np. dobrowolne
oznaczanie produktów przyjaznych
dla Êrodowiska – tzw. eco-labelling).
Tego typu konsumpcja w konsekwencji powinna prowadziç tak˝e
do wzrostu bardziej przyjaznej dla
Êrodowiska produkcji.
Indykatywne dzia∏ania:

➢ Zrównowa˝one rozwiàzania
w zakresie nowoczesnej gospodarki Êciekowej i gospodarki
odpadami w wymiarze transgranicznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te rozwiàzania,
które w poÊredni bàdê bezpoÊredni sposób poprawiajà jakoÊç
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wód w Ba∏tyku, jak równie˝
dzia∏ania transgraniczne, majàce
na celu zmniejszenie poziomu
zanieczyszczeƒ z ma∏ych i rozproszonych êróde∏.
➢ Monitoring czystoÊci wód i powietrza, tworzenie transgranicznych systemów wymiany danych
oraz lokalne inwestycje, zmniejszajàce zanieczyszczenie powietrza o charakterze transgranicznym, dzia∏ania na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych
i przeznaczania ich pod bardziej
zrównowa˝one formy zagospodarowania.
➢ Rozwój transgranicznych strategii dotyczàcych ochrony i wy-

korzystywania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, miejsc,
krajobrazów i tradycji dla rozwoju regionalnego i lokalnego.
Bardziej
efektywne wykorzys➢
tanie energii i wspieranie odnawialnych êróde∏ energii, zmniejszajàcych negatywne oddzia∏ywania na Êrodowisko, co b´dzie
prowadziç do zmniejszania
kosztów konsumpcji energii
(równie˝ w kategorii kosztów),
przygotowanie i realizacja wspólnych planów dzia∏ania w zakresie promowania odnawialnych
êróde∏ energii, wzorców oszcz´dzania energii i wydajnoÊci energetycznej (w tym inwestycje na

ma∏à skal´), jak równie˝ dzia∏ania usprawniajàce systemy
zarzàdzania energià.
➢ Budowanie kompetencji oraz
wspó∏praca mi´dzy w∏adzami
lokalnymi i regionalnymi w zakresie lokalnego planowania
przestrzennego.
Lista dzia∏aƒ indykatywnych w ramach ka˝dego z dzia∏aƒ nie jest
wyczerpujàca i nie ma charakteru
zamkni´tego, a jej celem jest zasygnalizowanie przyk∏adowych dzia∏aƒ, które mogà byç finansowane
w ramach programu.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Nabór wniosków LIFE+ 2010
5 maja 2010 roku Komisja Europejska opublikowa∏a zaproszenie
do sk∏adania wniosków dotyczàcych instrumentu LIFE+ na rok
2010.

Kto mo˝e otrzymaç
dotacj´?
Beneficjentem programu mo˝e byç
ka˝dy podmiot (jednostki, podmioty
i instytucje publiczne lub prywatne)
zarejestrowany na terenie dowolnego paƒstwa nale˝àcego do Wspólnoty Europejskiej.
W realizacji projektu mo˝e uczestniczyç kilka podmiotów, wÊród których, poza beneficjentem g∏ównym
(koordynujàcym), mogà si´ znaleêç
partnerzy (wspó∏beneficjenci) oraz
wspó∏finansujàcy.
Tworzenie partnerstw (np. instytucji
publicznych – w∏aÊcicieli terenu,
na którym realizowany jest projekt,
i podmiotów wywodzàcych si´ ze
Êrodowisk naukowych, odpowiedzialnych za stron´ merytorycznà proektu) jest praktykà powszechnie
stosowanà w innych paƒstwach, po-
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zwalajàcà na lepsze zaplanowanie
i skuteczniejszà realizacj´ projektu.
Zbyt du˝a liczba partnerów mo˝e
jednak spowodowaç trudnoÊci organizacyjne podczas realizacji projektu.

✔

WA˚NE!

Do obowiàzków beneficjenta koordynujàcego nale˝y m.in. przygotowanie wniosku, wspó∏praca z Komisjà
Europejskà na poszczególnych etapach procesu oceny wniosku, nadzór nad przep∏ywami finansowymi
w trakcie realizacji projektu oraz informowanie Komisji o post´pach w realizacji projektu.

Nabór wniosków dotyczy tematów:
1) LIFE+: przyroda i ró˝norodnoÊç
biologiczna.
G∏ówny cel: ochrona, zachowanie,
przywrócenie, obserwacja i u∏atwianie funkcjonowania naturalnych systemów, siedlisk oraz dzikiej
flory i fauny, w celu powstrzymania utraty ró˝norodnoÊci biologicznej, w tym ró˝norodnoÊci zasobów
genetycznych w UE do roku 2010.
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2) LIFE+: polityka Êrodowiskowa
i zarzàdzanie Êrodowiskiem.
G∏ówne cele:
➢ Zmiany klimatu: stabilizacja st´˝enia gazów cieplarnianych na
poziomie zapobiegajàcym globalnemu ociepleniu o ponad 2°C.
➢ Woda: przyczynienie si´ do poprawy jakoÊci wody przez opracowanie op∏acalnych Êrodków
zmierzajàcych do osiàgni´cia
dobrego stanu ekologicznego
w celu opracowania planów zarzàdzania dorzeczami na podstawie Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
(1) (Ramowa Dyrektywa Wodna).
➢ Powietrze: osiàgniecie poziomów jakoÊci powietrza, które nie
powodujà znacznego negatywnego wp∏ywu na zdrowie ludzi
i Êrodowisko naturalne czy zagro˝enia dla nich.
➢ Gleba: ochrona i zapewnienie
zrównowa˝onego wykorzystania gleby przez zachowanie jej
funkcji, zapobieganie zagro˝eniom dla gleby, ∏agodzenie ich
skutków i rekultywacj´ zniszczonej gleby.
www.dashofer.pl
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➢ Ârodowisko miejskie: przyczy-

➢
➢

➢

➢

➢

nianie si´ do poprawy ekologicznoÊci obszarów miejskich
Europy.
Ha∏as: przyczynianie si´ do rozwoju i realizacji polityki w zakresie ha∏asu w Êrodowisku.
Substancje chemiczne: poprawa
ochrony Êrodowiska i zdrowia
przed zagro˝eniami zwiàzanymi
z substancjami chemicznymi
do roku 2020 przez wdro˝enie
prawodawstwa dotyczàcego substancji chemicznych, w szczególnoÊci rozporzàdzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) (REACH)
i strategii tematycznej w sprawie zrównowa˝onego stosowania pestycydów.
Ârodowisko i zdrowie: opracowanie bazy informacyjnej dla
polityki w zakresie Êrodowiska
i zdrowia (plan dzia∏ania na
rzecz Êrodowiska i zdrowia na
lata 2004-2010).
Zasoby naturalne i odpady:
rozwój i realizacja polityki majàcej na celu zapewnienie zrównowa˝onej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami
oraz ich zrównowa˝onego wykorzystania, poprawa ekologicznoÊci produktów, zrównowa˝one modele produkcji i konsumpcji, zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk odpadów i recykling; przyczynianie
si´ do skutecznej realizacji
strategii tematycznej w sprawie
zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu.
Lasy: utworzenie, w szczególnoÊci w ramach sieci koordynacji UE, zwi´z∏ej ale szczegó∏owej bazy informacji istotnych dla polityki dotyczàcej
lasów w odniesieniu do zmian
klimatu (wp∏yw na ekosystemy
leÊne, jego ∏agodzenie, efekty
zastàpienia), ró˝norodnoÊci biologicznej (informacja podstawowa i chronione obszary leÊne),
po˝arów lasów, stanu lasów
i ich funkcji ochronnych (woda,
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gleba i infrastruktura), a tak˝e
przyczynianie si´ do ochrony
lasów przed po˝arami.
➢ Innowacje: przyczynianie si´
do opracowania i prezentacji
innowacyjnych kierunków polityki, technologii, metod i instrumentów wspierajàcych wdro˝enie planu dzia∏aƒ na rzecz technologii dla Êrodowiska (ETAP).
➢ Kierunki strategiczne: promowanie skutecznego wdro˝enia
i przestrzegania prawodawstwa
unijnego w zakresie ochrony
Êrodowiska oraz poprawa wiedzy w zakresie polityki Êrodowiskowej; poprawa ekologicznoÊci MÂP.

Wnioski mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do wszystkich powy˝szych
tematów, jednak Komisja b´dzie
preferowaç zw∏aszcza wnioski dotyczàce powstrzymania utraty ró˝norodnoÊci biologicznej.

Wnioski mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do wszystkich powy˝szych
tematów, jednak Komisja b´dzie
preferowaç zw∏aszcza wnioski dotyczàce zrównowa˝onej gospodarki
zasobami naturalnymi i odpadami
oraz zrównowa˝onego wykorzystania zasobów naturalnych i odpadów.

Co najmniej 50% powy˝szej kwoty
przydziela si´ na dzia∏ania, majàce
na celu ochron´ przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej.

Termin zg∏oszeƒ
Wnioski dotyczàce projektów nale˝y
sk∏adaç w∏aÊciwym organom krajowym do dnia 1 wrzeÊnia 2010 r.
Bud˝et
Ca∏kowity bud˝et dotacji na dzia∏ania w ramach projektów LIFE+ wynosi w 2010 roku 243 243 603 euro.

W roku 2010 planowana alokacja dla
Polski wynosi ok. 11,5 mln euro.
Zasady
wspó∏finansowania
projektów

3) LIFE+: informacja i komunikacja.
G∏ówny cel: rozpowszechnianie
informacji i podnoszenie ÊwiadomoÊci na temat kwestii dotyczàcych
Êrodowiska, w tym zapobiegania
po˝arom lasów; wsparcie Êrodków
towarzyszàcych, takich jak dzia∏ania i kampanie komunikacyjne,
kampanie, konferencje i szkolenia,
w tym szkolenia dotyczàce zapobiegania po˝arom lasów.

Przewidziane do realizacji projekty
b´dà mog∏y otrzymaç dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji.
Poziom dofinansowania uzale˝niony jest od charakteru projektu
i wynosi:
➢ 50% kosztów kwalifikowanych
– podstawowy maksymalny poziom dofinansowania,

Tabela 1. Harmonogram naboru LIFE+ 2010
Data

Dzia∏anie

5 maja 2010 roku

Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do sk∏adania
wniosków dotyczàcych instrumentu LIFE+ na 2009 rok.

1 wrzeÊnia 2010 roku

Ostateczny termin nadsy∏ania wniosków do Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

4 paêdziernika 2010 roku Ostateczny termin przekazania wniosków przez
NFOÂiGW do Komisji Europejskiej.
paêdziernik 2010 roku
– kwiecieƒ 2011 roku

Komisja Europejska przeprowadza kolejne etapy oceny
otrzymanych wniosków.

lipiec – sierpieƒ 2011 roku Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania
mi´dzy Komisjà Europejskà a beneficjentami.
1 wrzeÊnia 2011 roku

NajwczeÊniejsza data rozpocz´cia realizacji projektu.
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➢ 75% kosztów kwalifikowanych
– mo˝liwy poziom dofinansowania w wyjàtkowych, uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu 1 (Przyroda
i Ró˝norodnoÊç biologiczna),
których g∏ównym celem jest
ochrona gatunków i siedlisk
priorytetowych w obr´bie obszarów Natura 2000.
Dotacja wyp∏acana b´dzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umów mi´dzy beneficjen-

?

tem a Komisjà Europejskà. Sposób
wyp∏acania dotacji jest nast´pujàcy:
➢ 40% – pierwsza wyp∏ata, nast´puje przed rozpocz´ciem projektu,
➢ 30% – druga wyp∏ata, w trakcie
realizacji projektu,
➢ 30% – trzecia wyp∏ata, po zakoƒczeniu realizacji projektu i przedstawieniu raportu koƒcowego.
Minimalna
i maksymalna wartoÊç
projektu

Minimalna wartoÊç projektu nie
zosta∏a okreÊlona. WartoÊç maksymalna ograniczona jest rocznà
krajowà alokacjà, wynoszàcà oko∏o
11,5 mln euro.
Harmonogram naboru
W poni˝szej tabeli przedstawiono
harmonogram naboru LIFE+ dla
2010 roku. Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na stronie internetowej
NFOÂiGW: www.nfosigw.gov.pl. ■
Redakcja

Pytania i odpowiedzi
Od 3 marca 2010 r. obowiàzujà nowe „Wytyczne w zakresie regu∏ dofinansowania z programów
operacyjnych podmiotów realizujàcych obowiàzek Êwiadczenia us∏ug publicznych w ramach zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego w gospodarce odpadami”. Czego i kogo dotyczà te wytyczne?

Zadaniem „Wytycznych (...)” jest
okreÊlenie regu∏ przekazywania operatorom dofinansowania z programów operacyjnych na realizacj´
projektów gmin, zwiàzanych ze
Êwiadczeniem us∏ug publicznych
w gospodarce odpadami. W „Wytycznych (...)” okreÊlono szczegó∏owo regu∏y dotyczàce nak∏adania
na operatorów obowiàzku s∏u˝by
publicznej (wzgl´dnie ustalania
w drodze cywilnoprawnej zobowiàzania operatorów do Êwiadczenia
us∏ug publicznych) w Êwietle przepisów wspólnotowych, przy uwzgl´dnieniu przepisów prawa polskiego
i polskich realiów.
Wytyczne stosuje si´ do us∏ug, które
zosta∏y zlecone w drodze aktu o charakterze w∏adczym lub umowy
cywilnoprawnej, zwiàzanych z re-

alizacjà projektów dofinansowanych
ze Êrodków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013.
Wytyczne stosuje si´ do POIiÂ i regionalnych programów operacyjnych, w których przewidziano dofinansowanie podmiotów realizujàcych obowiàzek Êwiadczenia us∏ug
publicznych w gospodarce odpadami
w ramach zadaƒ w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego. Wytyczne
skierowane sà do wszystkich instytucji uczestniczàcych w realizacji
programów operacyjnych, tj. do instytucji zarzàdzajàcych, instytucji poÊredniczàcych, instytucji wdra˝ajàcych/poÊredniczàcych drugiego stopnia oraz do beneficjentów.
Zgodnie z informacjami na stronie
Ministerstwa Rozwoju Regional-

nego wprowadzone w ramach tej
nowelizacji „Wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego” w zakresie regu∏ dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujàcych obowiàzek Êwiadczenia
us∏ug publicznych w ramach zadaƒ
w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego w gospodarce odpadami
zmiany nie modyfikujà dotychczasowych zasad przygotowania projektów w gospodarce odpadami. Zmiany, które wprowadzono, wynikajà
z potrzeby doprecyzowania tekstu
dokumentu, w celu zwi´kszenia
przejrzystoÊci wytycznych i unikni´cia ewentualnych niejasnoÊci
interpretacyjnych dla beneficjentów i instytucji oceniajàcych wnioski o dofinansowanie z UE.
■
Redakcja
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